
EGY KARDOS (első év):

Detect Evil
Kettővel gonoszabb leszel.

Detect Treasure
1 aranyat vesztesz. Ha nincs aranyad, 1 ételt 
vesztesz helyette. Ha nincs aranyad vagy ételed, 1 
csapdát vesztesz. Ha még csapdád sincs, 
egyszerűen csak lúzer vagy.

Fireball
(semmi nem történik)

Fist of Justice
Egy impet vesztesz.

Graffiti
Szolgád elfoglalt. Helyezz egy szolgát az első 
parancskártya helyére. A következő évben az 
odahelyezett parancs nem lesz végrehajtva.

Invisibility
A varázslók a sor végére lépnek, és ebben a körben 
nem lehet őket bántani (a paladinra nem 
vonatkozik).

Magic Shield
Ez a varázslat elnyeli az első pont sebesülést, 
amelyet bármely kalandor ebben a körben kapna.

Suggestion
A harcban részt vevő minden egyes szörnynek 
fizesd ki az árát, vagy vonjad vissza.

Word of Peace
Vonjad vissza minden szörnyedet, vagy 2 
gonoszságot kapsz.

KÉT KARDOS (második év):

Aura of Fear
Vonj vissza egy szörnyet a harcból.

Blind Rage
A „mindenkit támad” vagy „bárkit támad” 
tulajdonsággal rendelkező szörnyek csupán 
ugyanannak az erőnek megfelelő normál támadást 
tudnak véghezvinni (így ha pl. egy pap vezeti a 
kalandorokat, a vámpírok nem támadhatnak).

Create Food
Az első kalandor eggyel több életpontot kap (akkor 
is, ha még nem sérült). Ezt a bankból kivett 
élelemjelzővel jelöld.

Dimensional Gate
Az ebben a körben a csatában felhasznált szörnyek 
egyikét elveszted. Vedd ki a játékból.

Illusion
Egy képzeletbeli kalandor jelenik meg. 1 életponttal 
rendelkezik, és a sor elején áll (a bankból kivett 
imppel jelezd). Amikor megölted, eltűnik.

Magic Key
Dobd el az egyik börtönbe vetett kalandort (ha van 
ilyen).

Metamorphosis
A csatában résztvevő egyik szörnyed birkává 
változik (te választod ki, hogy melyik). Normál 1-
es erejű támadással rendelkezik, egyéb 
képességekkel nem (csata után elájul).

Regeneration
Minden sebesült kalandor egyet gyógyul.

Song of Courage
A kalandorok kétszer foglalnak területet ebben a 
körben (fáradtságot is kétszer kapnak), kivéve, ha a 
foglalást megakadályoztad. A második mezőt a 
szokásos szabályoknak megfelelően válaszd ki.


